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(Challenge) Raisins 

 
�শফ অ�াডা W �� এবং H উ�তার একটা �কক �তির কেরেছ। �কেকর উপের �স R সংখ�ক                
িকশিমশ �রেখেছ। আমরা িকশিমশ�েলােক একটা তেলর উপের িব�ু �ারা �কাশ করব। �েত�ক            
�েযাজ�  i এর জন�,  i-তম িকশিমেশর অব�ান হল  (Xi, Yi)। 
 
�কেকর মলূ� হল সবেচেয় �ছাট �য কনেভ� ব�ভুজ সকল িকশিমশেক অ�ভু� � কের তার             
���ফেলর ি��ণ। 
 
অ�াডা মেন কের �কেকর বত� মান মলূ� অেনক �বিশ, তাই �স ধনা�ক পূণ�সংখ�া N ও M �বেছ                
িনেত চায় এবং �ককটােক N কলাম (বাম হেত ডােন 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) ও M সািরর                  
(িনচ হেত উপের 1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) একটা ি�েড �কেট �ফলেত চায়, �যখােন সকল                
টুকরার একই �� ও উ�তা থাকেব। এছাড়া, টুকরা�েলার �� ও উ�তা পূণ�সংখ�া হেত হেব,              
সুতরাং N �ক W এর একটা উৎপাদক হেত হেব এবং M �ক H এর একটা উৎপাদক হেত হেব।                  
কলাম  i ও সাির  j �ত থাকা একটা টুকরােক ( i, j) �ারা �কাশ কির। 
 
এরপের, িনেচর অপােরশন�েলা ব�বহার কের অ�াডা টুকরা�েলােক পুনিব�ন�াস করেত চায়          
(এেদরেক �যেকান �েম এবং �যেকান সংখ�কবার ব�বহার করা যােব): 

● 1 r: ি�েডর সাির r �ক ডানিদেক িশফট কেরা, অথ�াৎ �েত�ক �েযাজ� c এর জন�,                
টুকরা ( c, r) এর অব�ান ( c+1, r) হেয় যােব যিদ  c+1 ≤ N হয় অন�থায় তা হেব (1,  r)। 

● 2 c: ি�েডর কলাম c �ক উপরিদেক িশফট কেরা, অথ�াৎ �েত�ক �েযাজ� r এর জন�,                
টুকরা (c, r) এর অব�ান (c, r+1) হেয় যােব যিদ r+1 ≤ M হয় অন�থায় তা হেব (c,                  
1)। 

 
 



 

 
সবেশেষ, অ�াডা টুকরা�েলােক আলাদাভােব �বচেব না, বরং পুেরা একটা �কক িহেসেব �বচেব।            
তাহেল, �কেকর সব�েশষ মলূ� দাঁড়ােব সবেচেয় �ছাট �য কনেভ� ব�ভুজ নতুন �কেকর সকল             
িকশিমশেক অ�ভু� � কের তার ���ফেলর ি��ণ। 
 
অ�াডােক �ককটা সেব�া� 210 টুকরায় কাটেত এবং �কেকর সব�েশষ মলূ� কমােত সেব�া� 210             
সংখ�ক অপােরশন স�� করেত সাহায� কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  W, H এবং  R �দওয়া থােক। 
● এরপের R সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ R) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 

লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Xi এবং  Yi �দওয়া থােক। 
 
আউটপুট: 

● �থেম, এক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, M এবং  Q ি�� করেত হেব। 
● এরপের, Q সংখ�ক লাইন ি�� করেত হেব। �েত�ক লাইেন উপেরর ফরম�ােট তুিম            

স�� করেত চাও এমন একটা অপােরশেনর বণ�না থাকেব। 
 
�ট� �জনােরশন: 

● W = H = 720720  
● R = 105 

● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, 1 �থেক W−1 এর মেধ� (1 ও W−1 সহ) �যসকল পূণ�সংখ�া                
W এর সহেমৗিলক তােদর মধ� �থেক uniformly randomly  Xi �বেছ �নওয়া হয়। 

● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, 1 �থেক H−1 এর মেধ� (1 ও H−1 সহ) �যসকল পূণ�সংখ�া H                 
এর সহেমৗিলক তােদর মধ� �থেক uniformly randomly  Yi �বেছ �নওয়া হয়। 

 
��ািরং: 
যিদ N⋅M > 210, Q > 210 অথবা টুকরা�েলার �� বা উ�তা পূণ�সংখ�া না হয়, তেব �তামার                 
সমাধান Wrong Answer verdict পােব। 
 
একটা �ট� ফাইেলর ��ার হেব �কেকর সব�েশষ মলূ�। একটা সাবিমশেনর ��ার হেব সকল �ট�              
ফাইেলর ��ােরর �যাগফল। �তামার উে�শ� হেব �তামার সাবিমশেনর ��ার কমােনা। 
 



 

 
�মাট িতনটা �ট�ফাইল রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা দইুটা            
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফেম�ে�র 66.66% (2/3)         
�িতিনিধ� কের। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট�ফাইেল non-AC verdict পায়, �তামার            
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �য            
�তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ             
তৃতীয় �ট�ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব। 
 
নমনুা ইনপুট : 
9 6 6 
2 3 
1 1 
5 3 
2 5 
5 1 
8 5 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 3 3 
1 2 
2 3 
2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ব�াখ�া: 

 
● N = M = 3 
● এই ছিবর লাল িব��ুেলা হল িকশিমশ 
● নীল িদেয় হাইলাইট করা টুকরাটােক (3, 2) িদেয় িনেদ�শ করা হয়। 
● ি�তীয় সািরেক ডানিদেক িশফট এবং তৃতীয় কলামেক দইুবার উপেরর িদেক িশফট           

করার পের, পিরবিত� ত �ককটা হেব: 
 

 
● ��ার হেব ব�ভুজ NORP এর ���ফেলর ি��ণ, তেব এর �চেয় ভােলা সমাধান থাকেতও             

পাের �যটা িদেয় আেরা �ছাট ���ফল পাওয়া যায়। 


